
Telefonische triage bij vermoeden COVID-19 infectie 

Klinische evaluatie 
Alarmsymptomen: Navragen andere 

symptomen: Keelpijn, 

Teleconsult 
vermoeden 
COVID-19 

Klachten? 

Ja 

nodig voor verdere 
...,.1-

J_a_--1 
diagnostiek en 

Hoge koorts >39°C, 
kortademigheid, 

tachypnee >24/min, 
thoracale pijn, 

hemoptesis 

vermoeidheid, Hoesten? 
inschatting ernst 

obv symptomatiek: 
COVID-19 infectie 
zeer waarschijnlijk 

obv symptomatiek: 
COVID-19 infectie 

waarschijnlijk 

obv symptomatiek: 
COVID-19 infectie 

mogelijk 

Nee 

Ja 

Nee 

Ja 

myalgie, hoofdpijn, 
diarree? 

Contact met 
gekende COVID-19 

patient of patient met 
griepale klachten 

tijdens de laatste 14 
dagen? 

Navragen andere 
symptomen: Hoesten, 

rhinitis-klachten, keelpijn, 
vermoeidheid, myalgie, 

hoofdpijn, diarree? 

Nee 

Geen virale klachten: 
COVID-19 infectie 
onwaarschijnlijk 

obv symptomatiek COVID-19 infectie 
zeer waarschijnlijk/waarschijnlijk/mogelijk 

Exploreer medisch 
dossier van patient 

Patient gekend in 
praktijk? 

Risico-patient? 
- Leeftijd >60 jaar 

Patient tewerkgesteld 1 •1--...::-----11�-Comorbiditeit: hypertensie, DM type 2 

�-J-a
-

---1 in de zorgsector? i.. kanker, cardiovasculair lijden, obesitas

�-N -ee---1
- lmmuungecompromitteerd 

Noodzaak tot 
COVID-19 testing 

Afname test 
(in ziekenhuis of door 
huisarts indien deze 

over de juiste 
bescherming en 

materiaal beschikt) 

- Zwanger 
Nee 

Klinische evaluatie 
niet noodzakelijk 

Maatregelen: 
- lsolatie thuis voor 7-14 dagen 
- Vermijd contact met andere gezinsleden 
- Paracetamol zo nodig tot 4x/dag 
- Goede handhygiene blijft noodzakelijk 

Ja 

- Opvolgen symptomen en temperatuur gedurende 14 dagen 

Voorlichting: terug contact opnemen indien: 
-Alarmsymptomen meegeven (Kortademigheid, hoge koorts, tachypnee) 
- Let o achteruit an na initiele verbeterin emiddeld na 5 da en 

Grondige anamnese over: 
- Leeftijd 
- Medische voorgeschiedenis 
- Medicatie gebruik 
- Comorbiditeit 
- Mogelijke zwangerschap 
- Systeemanamnese 

Klinische evaluatie 
aangewezen voor 

verdere diagnostiek 
en inschatting ernst 

Contact met Nee 
gekende COVID-19 COVID-19 infectie Voorlichting: 

patient of patient met onwaarschijnlijk - Preventieve maatregelen: handhygiene 
griepale klachten -Alarmsymptomen meegeven: 
tijdens de laatste Ja COVID-19 koorts >37,5°C, kortademigheid, 

thoracale pijn, hemoptesis 14 dagen? besmetting mogelijk 

Alarmsymptomen: 

- Bij klachten: opnieuw contact opnemen 

Voorlichting 

asymptomatische 
contacten

Kortademigheid, 
tachypnee >24/min, 

thoracale pijn, 
hemoptesis 

1-----J_a ____________ •1 Klinische evaluatie 

Nee 

Contact met Ja 

nodig voor verdere 
diagnostiek en 

inschatting ernst 

obv symptomatiek: 

gekende COVID-19 \-----------------• COVID-19 infectie 
waarschijnlijk 

patient of patient met 
Nee griepale klachten 

tijdens de laatste 14 1---------------------1►1 obv symptomatiek: 

dagen? COVID-19 infectie 
mogelijk 

Voorlichting asymptomatische contacten: 

- Extra aandacht: vermijd onnodige sociale contacten
- Preventieve maatregelen: handhygiene 
- Bij klachten binnen 14 dagen: opnieuw contact opnemen 
- Symptomen en temperatuur goed opvolgen 
- Alarmsymptomen meegeven: koorts >37,5°C, 
kortademigheid, thoracale pijn, hemoptesis 

Klinische evaluatie aangewezen 
voor verdere diagnostiek en 

inschatting ernst 

Zorgwekkende 
klinische toestand 

patient? 

Onzeker 

Bescherming 
beschikbaar?

(mondmasker, schort, 
handschoenen, 

spatscherm) 

Ja 

Nee 

Ja 

Verwijs naar ziekenhuis voor verdere 
diagnostiek en inschatting ernst: 
verwittig ziekenhuis op voorhand 

Verwijs naar speciale triagepunt indien 
voorzien voor klinische evaluatie, in 

plaats van naar ziekenhuis 

Klinisch onderzoek door huisarts 
(afhankelijk van infrastructuur of via 

huisbezoek 

Voorlichting 
asymptomatische 

contacten
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